δΤΑΝΟΑΚΟΙΖΕϋ ΜΕΤΗΟϋδ ΡΟΚ ΚΕΟΟΚΟΙΝΟ ΚΕ3ΤΟΚΑΤΙΟΝ
ΑΓΓΙΟΝ ΟΝ ΑΚΟΗΙΤΕΟΤΟΝΙΟ 31ΙΚΡΑΟΕ3: Α ΟΑ8Ε 8ΤΙΙΟΥ
Οδηίεΐα Εδροδίίο, Μ3Π3 0 γ3ζ ι 3 ΡίεΗεΓ3, ΚοΗεΓίο Ο γ3ζ ι . Ευεί3 ν3ΐ(ΐ3πιίηί
Ο.Ν.Κ. - ΙδΙίίοίο ρετ 1ε Τεεηοΐοβίε Αρρ1ίε3ίε 3ΐ Βεηί ϋοΐΐϋ^ΐί
νίβ δ3ΐ3Π3 Ιαη. 29,300
ΜοηΙείΌίοικΙο δί., Κοιηε
ΙίβΙγ

ΑΗδίΓβΟί

Μοάεπι ΙεεΗηο1ο§γ, ρβπίευΙβΓίγ εΗεηιίδίΓγ, ίτεςυεηΐΐγ ΙβεΕΙεδ ίΗε ρΓοΗΙειη ο ί
ίΗε εοηδεινβΐίοη ο ί βΓεΗίΙεεΙοηίε δατίβεεδ Ηγ αδίη§ 3 \νίάε Γβη^ε ο ί ρΓοάυείδ. Ιη
ίΗε βΗδεηεε ο ί 3ηγ δρεείίϊε ίηάίεβίίοη εοηεεπιίη§ ίΗε εοιηρβΙίΗίΙίΙγ ΗεΠνεεη
ίΗε δΟΓίβεε Ιο Ηε τεδΙΟΓεά 3Π(Ι ίΗε ρΓοάιιεΙ 3ρρ1ίε(1, ίΗεδε ρκχΐυοίδ οίΐεη άο
ηιοΓε άβπιβ^ε ίη 3 δΐιοιΐ δρ3εε ο ί Ιίιτιε ίΗβη ΐΗβί ννΗίεΗ οεευΓδ ηβίοΓβΠγ ονεΓ
ηΐ3ηγ εεηίυπεδ. ΤΗεΓε ννοαίά ίΗιΐδ δεεηι Ιο Ηε 3 ηεεά ίοΓ οοπΙγοΙ ρτυαβίΙιΐΓβχ Ιο
(Ιείεπηίηε ΐΗε ΗεΗβνίουΓ ο ί δυεΗ ρπχΐυείδ ονεΓ ίίιηε 3εεοΓ(ϋη§ Ιο ίΗε 8ΐΐΓί3εε οη
ννΗίεΗ ΐΗεγ 1ΐ3νε Ηεεη ιΐδεά βηεΐ ίΗε Ιγρε ο ί βΙίεΓβίίοη ίΗεγ ιιτκΙεΓβο
ΤΗε ηΐ3ίη βίπι ο ί ίΗε ΓεδεβΓεΗ ίδ ίο (Ιενίδε 3 ςαβίίΐβίίνε 3η(1 ςοβηίίίβίίνε ηιείΗοά
ίο ενβίοβίε ΙΗε ΗεΗβνίοαΓ ονεΓ ίίηιε ο ί ρΓοάυείδ ιΐδε<3 Ρογ ίΗε ρΓοίεείίοη 3ΐκ1
Γ8δίθΓ3ίίοη ο ί 3ΓεΗίΙεείοηίε δυιΐβεεδ, 3π<1 ίο εδίβΗΙίδΗ 3 ιιηίνοε3ΐ εηίβποη ίοΓ
οεηίίγίη§ ΐΗείΓ ρεΓίοπτΐ3ηεε.
ΤΗε οηΐγ \ν3γ ίο 3εΗίενε ίΗίδ οΗ]εοίίνε ίδ νίβ 3 ρΓενεηΐ3ίίνε ρΓοεεδδ ο ί
δίβη(ΐ3Γ(1ίζίη§ βηά Γ3ίίοηβ1ίζίη§ 311 ίΗε 3είίνίίίεδ ρΓεεεάίη§, βεεοπιρ3ηγίη§ 3Π(1
ίο11ο\νίη§ ίΗε 3είίοη ίίδείί. ΤΗε ΗθΓηο§εηίζ3ίίοη 3η(1 δΐ3Π(ΐ3Γ(1ίζ3ίίοη ο ί ίΗε
ρΓοεεάιίΓεδ ίοΓ Γεεοπίίηβ ίΐ3ΐ3 βηά ίηίοπιΐ3ΐίοη εοηεεπιίη§ ίΗε 3εΐίοη ίο Ηε
Ιβίίβη 3ΐ1ο\ν ά&\&ίο Ηε οΗίβίηεά ΐΗβί 03η Ηε οοπιρβΓεά 3ί 3 <1ίδΐ3ηεε 3ΐκ1 ονεΓ
Ηπιε 3η(1 (ΙεΓιηίίε βηά οηίίοπη ιηεβδαΓεηιεηΙδ ο ί ίΗε ΗεΗ3νίουΓ ο ί 3 §ίνεη
ρκκίαεί ονεΓ ίίπιε ίο Ηε ηΐ3(1ε ρεπο(ϋθ3ΐ1γ.
Κεδ83ΓεΗ ευιτεηΐΐγ υηάεΓ \ν3γ ίδ βίπνείΐ 3ί δείίίη§ ορ βη ίηίοπτιβίίοη δγδίεηι ΐΗαΙ
εβη Ηε 088(1 ίο άείϊηε ίΗεδε ηιείΗοίΙδ 3ηά ίο εΓ83ίε ίΗε ηεεεδδ3Γγ ΙίηΕδ Ηείννεεη
ίΗε δίβηδ ο ί (Ιεεογ βηά ΐΗείΓ βεοΓηείηεβΙ 1οε3ίίοη οη ίΗε Ηυί1(1ίη§. Αη εςο3ΐ1γ
ίηιροΓΐ3ηΙ 3ΐΓΠ ίδ ίο ϋδε ςοβηίίΐΒΐίνε (Ιβίβ (ε.§. δθΓί3εε 3Γε3/εοδί Γ3ίίο) ίο οΗίβίη
ο^εείίνε ρ3Γ3ηιείεΓδ ίοΓ ρ1βηηίη§ ηΐ3ίηίεη3ηεε ρΓοεεάοΓεδ 3η<1 <ΐΓ3ννίη§ αρ
Γ3ρί(1,3οεοΓ3ίε 3η(1 εεοηοτηίεβΐ εδίίηΐ3ΐεδ.
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ΤΗε ΐΗεοΓείίεβΙ 3η(Ι ηιείΗοάσΙοβίεβΙ 3δρεε(δ οΓ ίΗε Γεδε3ΓθΗ αΓε ίΙΙυδίΓαίείΙ Ηγ
πιε3 ηδ οΓαη 3 ρρ1ίε<3 035ε δίικίγ οΓ3 ιηοηυιηεηΐ ειηεΓ£εηεγ.
Ιηίπχίυείίοη
Α 11 1>αί1<1ίηί'8, ςιιίίε 3ρ3Π Γγοιτι 3ηγ ροδδίΗΙε δΐ3ίίε ίίαιηαι^ε ηΓΓεεΠηι; ιΗείτ νοΓν
δίΓυείιίΓε, 3Γε δα^εείεά άαιΐγ Ιο α^Γεδδίοη Γγοιτι εχίετηθΐ 3εεηίδ, ννΗεΐΗεΓ
ροΙ1υίίη§ Γ3εί0 Γδ ογ ιηεΓε 3ΐΓηοδρΗεπε 3)>εηίδ
ΤΗε ρ3Π οΓ ίΗε 5ιιΐ1<1ϊηβ ιτ«3ίη1γ 3ΓΓεείε<1 Ηγ ίΗεδε ε3υδεδ οΓ (Ιεεηγ εοηδίδίδ οΓ
ΐΗε 5003ΐΙε(1 "3ΓεΗίίεεΙιΐΓ3ΐ δυΓ&εεδ', 1(ΐ3ΐ ίδ, ίΗε εοιηρίεχ οΓ χναΙΙδ 3ΐκ1 Γοοίδ ΐΗαΙ
ϋεΐίιηίι ίΗε ΗυίΙ<3ίη{» νίδ-3-νίδ ίΗε ουίδίάε εηνίΓοηηιεηί. Ιη οιχΙεΓ Ιο Γεηιειίν ίΗεδε
ριοΗΙεηΐδ εΗειτπε3ΐ ρΓοάιιείδ 3Γε οίΐεη ιΐδεεΙ ϋιιπη}" ΓεδίθΓ3ίιοη \νΗίεΗ. ιη ΐ!ιε
ιιΗδεηεε οΓδρεείΓιε ίηι1ίς3ΐίοη εοηεεπτίηι; ίΗείτ εοιτιρβίίΗίΙίΐγ ννίΐΗ ίΗε δΐΐΓίαεε
Ιο Ηε τεδίοΓεά ννΗίεΗ οΓίεη (Ιο ιπογο (Ι3ΐτΐ3^ε ίη 3 δΗοη δρ3οε οΓΐίηιε ίΗαη ίΗαΙ
\\ΠιεΗ οεειίΓδ π3ΐυΓα1Ιν ονεΓ ιτΐ3ην εεηίυπεδ. Ανν3Γεηεδδ οΓ ίΗε εχίδίεηεε οΓίΗΐδ
ροΐεηιίαΐ ΓιιηΗεΓ ε3ΐΐδε οΓ (Ιεεβν Ηαδ ^ίνεη πδε Ιο 3 ηυιηΗεΓ οΓ ίηίίί3ίίνεδ αίιηειΐ
;« εναίιιαίίηι» ΓεδίθΓ3ίίοη ρηχίυείδ. 5ο *3Γ ίΗεδε ίηίίί3ίίνεδ Η3νε Ηεεη Ιίιηίίεςΐ Ιο
ιΙιε δίικίγ αηςί ίεδίίη^ οΓίΗε υδε οΓδρεείΓιε εΗειηίε3ΐ δυΗδΙαηεεδ ιΗαί 3Γε εαραΓ>Ιο
οΓιηαΚιη^ ΐΓηροΠ3ηΐ. κΙΗείί οηΐγ ρ3Πΐ3ΐ, εοηίπΗυίιοηδ.

ΙΗε ρι-ο]εε1
Ι Ηε ρΓεδεη! ννοΓίι ίδ ρ3Π οί' 3 ΓεδεβΓεΗ ρΓο^εεΙ οΓ ΙΗε ΙηδΙίΙυίε Γογ ΤεεΗηοΙοειεδ
ΛρρΙίεεΙ Ιο ΟυΙίιΐΓβΙ Αδδείδ οΓ ΙΗε Ο.Ν.Κ., 3δ 3 εοηίίηυ3ίίοη οί' ΙΗε χνοτΙε
υηεΙεΠ3ΐ;εη Ιο^είΗεΓ \νίΐΗ ίΗε ΟεηίΓε Γογ ίΗε Οβυδεδ οί' ΟείεποΓ3ίίοη οΓ \νοΓΚδ
οΓ Αη οΓ ΡΙοΓεηεε 3ηά δίΐΗδεςαεηίΙγ <1ενε1ορε<Ι ίη(1ερεη(1εη11γ υδίη§ άίίΐεΓεηί
ορεΓ3ΐιη§ ΓηείΗοεΙδ. Ιί Ηβδ Ηεεη ίηείικίεεί ίη ίΗε 3Ηονε εοηίεχί Γογ ίΗε ρυΓροδε οί'
ννοΗείη§ ουί 3 πιείΗοά Γογ ίΗε ενβίωίίοη οΓίΗε ΗεΗβνίουΓ οΓ Ιίιηε οί' ρτοείυείδ
3ν3ΐΐ3ΗΙε οη ίΗε ιτΐ3Γΐ<εΙ. 0313 οη ίΗεδε ρΓοεΙυείδ ννίΐΐ Ηε §3ίΗεΓε(1 δνδίεΓη3ΐίεα11ν
ίη οπΙεΓ ίο (ΐΓ3\ν αρ ίΗε εοιτεδροηεΐίη^ ρεΓΓθΓηΐ3ηοε ά&\Ά δΗεείδ εοηιρίείε \νίίΗ
αΙΙ ίΗε ηεεεδδβιγ ίηΓοπηβΐίοη οη εηνΐΓοηιηεηΐ3 ΐ ρ3Γ3ΓηείεΓδ, ίΗε δυίΓαεε
εΗ3Γ30ίεπδίίεδ, ηιείΗοά οΓ 3ρρ1ίε3ίίοη 3η<3 ίΗε 3ΐίεΓ3ίίοη οΓ εοηδεΓν3ίίοη3ΐ
ρΓορεηίεδ ίη ίΗε εοαΓδε οΓίίηιε.
Αη ο^εείίνε οΓ ηοί δεεοη(ΐ3Γγ ίπιροη3ηεε ίδ ίο εηδίίΓε ίΗ3ΐ ίΗε ίηίοπηαίιοη
δγδίεηι ηονν Ηείηβ δεί υρ 03η Ηε ιηαηΒ^εά Ηγ ηοπηβΙ ρεΓδοηβΙ εοιηρυΙεΓδ
εςυίρρείΐ ννίίΗ ίΗε ηεεεδδ3Γγ ρεπρΗεΓβΙδ Γογ <1313 ίηρυί 3ηε1 ουίρυί (δε3ηηεΓδ
3η<] ρΙοίίεΓδ), ννΗίεΗ 3Γε 3ρρΓορπ3ίε1γ ηεί\νοΓΐ;ε<1 3Π(1 ΙίηΓεεΙ ίο άαίαΗκδεδ.
ΤΗε ρω]εεί ίΗιΐδ εηνίδββεδ ρΓονί^ίη^ εβεΗ δυρεΓίηίεηάεηεγ ννίίΗ 3 ννοΓίνδΠιίίοη,
ίΗε ηεεεδδ3Γγ ηείννοΓΚ εοηηεείίοη Γογ ίΗε ρυφοδε οΓ εΐ3ί3 εοηιρ3Γίδοη αηιΐ
ρΓοεεδδίηβ 3η<13 εεηίΓβΙίζεά εΐ3ΐ3Η3δε Γογ εΐαΐα δ!θΓ3^ε 3Π(1 ςιιεΓγ Η3ηεΙ1ίη^.
Γ'υιτεηΐΐγ ίΗε ΐ3θ1< οΓ 3 ΗοΓηο^επεουδ (1313 εηίΓγ δνδίειη ηιεβηδ ίΗαί ιί ίδ
ίηιροδδίΗΙε ίο εοιηρ3Γε ίηίοππ3ίίοη τε^3Γε1ίη^ εοηεεΓηίη^ ΓεδίθΓ3ίίοη \νοΓΐι
3 ΐτε3(1γ 03ΐτίεί1 ουί. Ιηεΐεεά ίΗίδ ίγρε οΓ ίηΓοππ3ίίοη εβη Ηε ρΓοεεδδεε! οηΐν
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ννΗεη 3 υηίνοεεΙ εοηιτηοη ΓείεΓεηεε ΐεπηίηοΐοβγ Ιΐ3δ Βεεη ρυί ίη ρΐεεε εηά ΐΗε
ρωεεδδ οΓ 1εεπιίη§ εβουί 3ηε1 εεςιιίπη§ Λ ε ά&ί& Ιΐιεπίδείνεδ Ηεδ βεεη
βάεςαβίεΐγ Γ&Ιίοηα1ϊζε<1. Ιη ΐΗίδ \ν3γ ίί βεεοηιεδ ροδδίβίε Ιο υ$ε ίηίοππαΐίοη
ΙεεΗηοΙοβγ (ΙΤ ) ηιείΗοάδ 3ΐδο άιιπη§ ίΗε ΓεδίοΓείίοη άεδί§η 5ΐε§ε εηά Ιο ιηεΐεε
300ϋΓ3ΐε, Γ3ρί(Ι 3ηά Γείίεβίε εδΐίηιείεδ ίη τεεί ίίιηε οη ΙΗε 1)3515 ο ί οΐ^εοΐίνε εηά
ε&δίΐ^ νεηίϊεόΐε ά3ΐε. δΙηιείιΐΓ6(Ι ίη ίΓιίδ \νεγ ΙΗε δγδίειη ννίΐΐ είδο 3ΐ1ο\ν
εοΓηρυΙίη^ ρΐΌοεάιίΓεδ Ιο Βε αδείΐ Ιο τεΐείε Ιο^είΠεΓ ίηίοπτΐ3ίίοη Γγοπι άίίϊεΓεηΙ
δοαΓεεδ εοηεετηίη§ δί§ηδ οΓ άεεεγ 3η(1 ΐΓιείτ ννΙιεΓεείιοιιΙδ οη ίΗε Βαί1(1ίη§. ΤΗε
ί&ΙείΗιΐδ οΒίείηεά (ΓΓεςυεηεγ, ΙοεεΙίοη, είε. ) εβη ρτονίάε ϋδεΓαΙ ίηάίοείίοηδ ίη
(Ηε ρΐεηηίη^ οΓ ρεποιϋε ηΐ3ίηΙεη3ηοε βείίοη.

ΚεχεΗΓεΠ $1ε§ε$ εηϋ εοηεερίυεΙ ερρεοεείι
Το §υ3Γ3ηίεε ίΗε οΒίεείίνε η3ΐιΐΓε οΓ ίΗε ρΓοεεεΙιίΓε ίάεηίίΓίείΙ 3ηι1 εηδίηε ΙΗβΙ ίί
ΓερΓεδεηίδ 3 5εΙ οΓ Ηοιηο§εηοιΐ5 3η<1 Γηιιίυείΐγ εοιηρ3Γ3Γ>Ιε ίηΓοπηεΐίοη, ίΗε
τεδεεΓεΙι Ηεδ Ηεεη (ϋνίάεά ίηΐο ίΗε ΓοΙ1ο\νίη§ δεείοΓδ οΓ ίηνεδίίβείίοη:
1. αίαηάατάίζαϋοη ο/{αα-βηώη% αιιύ άοοχη ρηκνχχΰχ',
2. ίιΐΰηΐί/'ιααΐίοη ο(ιηααχηηώΐα ραπιηκΊβΓχ ίηίΐίεείιη^ ΙΗε 5ΐ3ίε ο ί εοηδεΐΛ3ΐίοη
οΓ ίΗε Ηυίΐίϋη^;
3. νοηραηχοη ο) άαΐα οΝαίηϋΐΙ /η>ηι ραη<κϋί· ιΊηχΊ<χ οη ι/κ' Νιί/ι/ιηχ '.ν χίαΐι· ο/
ίοηχίψνιιΐιοη ίη οπΙεΓ ίο 5εί ιχρ 3 ρΐΌεΙυεί (ΠιΙαΗαδε οη \\ΗίεΗ Ιο Ηαδε ίΗε
δΐιΒδεςυεηί εεπίίίεά ίεεΗηίεεΙ ρειΤοπηεηοε δΗεείδ Γογ εεεΗ ρπκΐιιεί
Ιη ΟΓίΙεΓ Ιο 3εΗίενε ίΗε 5ί3ΐε(1 είηΐδ ίΗε ρΓοίεεί \νί11 ηιεΚε υδε οΓ δυιίεΒΙε
ίηΓοπηβΙίοη δοίεηίίΠε ΐεεΗηοΙοιρεδ Ιί ΐδ εοηδίείοτοϋ ιΗαϊ ρεΓίιειιΙεΗν δίεηιΐίεηηί
ρΓΟ^τεδδ Τΐ35 Βεεη ιηειίε Βν ίηΓοηηαΐίοη ίεεΗηοΙοεν ίη (Ιιε Γιε 1(1 οΓ εοιηρΙεν
ε3ΐευΐ3ΐίοη5 ίηνοίνεά ίη ίΗε ιίδε οΓ ΙορομΓερΗιεαΙ δΐιρροιΐ ιη 3ΓεΗιίεείοηιε
δυΓνεγίηβ.
ΕςαεΙΙγ ιΐδεΓιιΙ Γογ ίΗε ΓεδεεκΗ ρΓο)εεί ειε (Ηε (Ιενείοριτιεηΐδ ιη ίΗε δεείοΓ οΓ
Οεο{>Γ3ρΗίε3ΐ ΙηΓοπηαίιοη δνδίειτίδ (Ο Ιδ) Ιη ρεηίειιΙαΓ ίΗε ΙοροΙο^ιεεΙ
ρωρεηίεδ οΓ δΐιεΗ δνδίειηδ. ιΗεΐ ίδ. ιΗε ροδδίΒιΙίΐν οΓ ι>εοΓεΓθΓεηείηι; ίΗε
ίηΓοππαΐίοη. ιηεαηδ ΐΐιαί ΐΐιο (Ιεδετίρΐίνε ϋαίε (δΐΐΓίβεε εΗ3Γ3είεπ5ΐίε5, Γοπη οΓ
(Ιεεαγ, ίηίεΓνεηίιοη ΐεεΗηίΐ)ΐιε5, οΐε.) εαη Γιε τεΐείειΐ Ιο ΐΗείγ ΙοεεΙίοη οη (Ηε
ΓηοηυιηεηΓδ Γεςεϋε
'ΓΗε ΐ3ίίεΓ ίδ εοηδίείετεεί Ιο εΙΙ ίηίεηΐδ αηϋ ρυΓροχεδ αδ 3 ροΠίοη οΓ ΊεΓπΙΟΓγ' οη
ν\ΗίεΗ ίΓιε ροιηΐδ, Ιιηεδ 3ηϋ εΓεεδ Γΐ3νε ηο ΙεπΊΐοπ3ΐ 'νβΐυε' (ε.^. 3 5ί3ΐίοη, ε
\νοο(1) Γηιΐ Ηενε ϋεΓίηίΐε 3ΓεΓιίΙεε1οηίε εΓΐ3Γ3θΙεπ5ΐίθ5 (ΙΗε ροίηΐ 31 ννΓιιεΓι 3 ΐίε ίδ
ερρίίεϋ Ιο ίηετεεδε δίΓυείυταΙ εοηδοΙί(ΐ3ΐίοη, ε ΤΓεείαΓε Ιίηε. 3 δϋΓίεεε 3ΓΓεείε(Ι
Ιιγ (Ιεηιρ, εΐε ).
ΙΗε εοηδεςυεηί ηεεά Ιο Γΐ3νε 3 ιπείΓΐε ΓερΓεδεηίεΐίοη οΓ ΙΗε "ΙεπΊΐΟΓγ’ ίδ
53ΐίδ1ίε(1 Γ)γ ΙΗε ρΗοΐοι>Γ3ρΙιίε ΓεεΙίίΐ03ΐίοη οΓ 3η ίηιββε οΓ ΙΗε οΐ^εοί αηϋεΓ
εοηδίάοΓεΙίοη, οβίείηεεί υδίηί> οηε οΓ ίΓιε εοιπηιεΓοίβΙΙγ ενείΐεΐοίε οιΐΗορΓθ]εεΙ
δγδίεηΐδ. Ιη ΐΓιίδ δρεείΓιε ε3δε ΜδΚ 5θΓΓ\νεΓε \ν35 υδεά Γογ ΙΓιε ΓεείίΠεβΙίοη 3η(1
Μ5 Κ-ΟΑΟ δοΓηνεΓε, Ιτοίΐι Γγοιπ ΚοΙΙεί, Γογ ^Γ3ρΗίε τεπ^εΓίη^.
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Κ οχρηγοΗ θΓ§»ηίζ8(ίοη
1. Χίωκ/αη/ιζαϋοη ο/βαοΙ-βηώη^ α η ιΐ ιΐϋχΐχη ρηκβχχβχ.

ΤΗβ $Ιαη<1&Γ(1ίζ3ΐίοη οΓ (Ηο άαΐβ ΓβΓβιτίηβ ίο (Ηο Ηυίΐιϋη^ αη(1 ΐΗο αοίΐοη
ροΓίοιτηοοΙ οη ΐΐ ΐχ χΙηιοΐϋΓού ίηΐο 3 ιΙοΠηίιο ραίΗ\ν»γ αχ χΗο\νη ίη ΓίΰυΓΟ I
Μο\ν.

Ρι^μγ© 1. Μ η κ / α ιν ο ϊιη /ο η η α ίιο η χγχίαη

Ιη ΐΗο ρΓοροχαΙ χοΗοιηο ΐΗο $?οηοπϊΙ <1αΐ3 Γβίοητΐηβ Ιο ΐΗο ιοοηαιηοηΐ αχ β ννΗοΙβ
ηεοοπΐ6<1 ( γοοοκ! Α) Ιο^οίΗοΓ \νίΐΗ ΓοπΗογ χροοΐΠοβίίοηχ ηοΓοητΐη}» Ιο
ίικϋνιάα&Ι νΐβννχ ( γοοογϊΙ Β). Ρογ β»οΗ 3Γ03 οΓ αοίΐοη ΐΗίχ ^ηοπιΐ ΐηΓοηοαΙίοη ίχ
3000(0 ραηΐοϋ βγ ιοογο χροοΐΠο οΙαία γοΓοπίπ*· ίο ΐΗο (Ιοοβγ &η<1 ΐΗο Γοχίοπιΐΐοη

3γο
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ίοΐίοη. ΤοββΐΗβΓ, Ιΐιβδβ (Ιβιβ §ο Ιο ιτι&Κε αρ ΐΗβ <1βΙβ
ίηίοπηαΐίοη δγδίοηι δΟΓββη.

86ί

(Ιίδρί&γβά οη ΐΚβ

1.1. ΚβαοηΙ Α. 1)56(1 Ιο ρίΚβΓ ΐΚβ (Ιαία ΓβςαίΓβίΙ Ιο ίάεηΐίίγ (Ηε βιιΐΐιΐίηβ, ε.§.
ηβηιβ, (1ϋ(6 βη<1 βοΙΗογ, ββο-ΙοροβΓβρΗίςαΙ άαΐβ, (&ά(ΐΓ6δδ ογ Ιοοαίίΐγ,
βιΙηιίηίδίΓβΐίνβ δΐιΐχϋνίδίοη, ιτιαηΐοίραΐίΐγ, ριονίηοβ), Δά ϊά Γείοπίηβ Ιο ΐΗβ
βεοβΓαρΗίο οοηίεχΐ ( πιγβΙ, ατΒαη, ίηάϋδίπ&ΐ, ιη&πηο ζο η ε) αηά βΐΐίΐυάδ.

1.2. 8ίαηάαηΐ ρ Γ ο α ίύ υ κ /ογ Μ ίΓνιγιηχ ^ ΰ ο η ια τκ ' άαία. ΤΗβ §6θηΐ6ΐηο δΟΓνβγ ίδ
ς&πϊεά οαΐ ϋδίη{> ηοη οοηνβηΐίοηαΐ ρΗοΐο§πιιτιιη6ΐΓγ βικΙ/ογ ς|ί§ίΐ3ΐ ΓεοΐίίϊοβΙίοη
(Μ8Κ απ(1 Μ 5Κ -Ο ΑΟ ). ΤΗβ Ι&ΜβΓ ρΓθθ6(1αΓ65 & ρ&ΛίοιιΐΒΓίγ δυΐΐΒόΙβ Γογ
βΓδΚίΐβςίοηίο δαιΐαοοδ 88 ΐΗβγ αΙΙονν α ΓβοΐϊΠβ<1 ιτιβίΓίο ΐιτίΒβε Ιο 1)6 ρΓΟίΙυοβά
χΙαΛίη^ Γγογπ 8 ρΗοΐοβπφΙιΐο (ροΓδρεοΐίνε) Γερπχΐυείίοη. ΤΗβ ίηΐ8§6 Βρρεαπη{>
οη ΐΗβ 80Γ66Π (Γ3516Γ ογ Β Μ Ρ ίηι&ββ) Λ ϋδ Γβίαίπδ β11 ΐΗβ ίηΓοπτίΒΐίοη νίδώ ΐε ίη
(Ηε ρΗοΐο^πιρΗ. Α Ο Α ϋ δΐιρροΠ ΒΐΙον/5 Λ β Γβΐίβί Ιο 1)6 άηιννη αικί (Ηε Γ&516Γ
άαία ίο 1)6 εοηνεπεεί ΐηΐο νεοΐοπΒΐ (ΙβΙβ (ΠβΟΓβ 2).

Ρΐ$>υΓ6 2. ΕχαηφΙβ ο/§<εοιη<ίΙη€ Λ«η>εν Ιχηχβά οη γοχΙζγ ΐη>α^ΰ
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ΤΗε ΓθΓε§οίη§ ΓερΓεδεηίδ ίΗε 5ΐ2η(ΐ3Γ<1 ρΓοοεάυΓε 3ΐΓεα<1γ ΙεχΙεά Ηγ ΐΗε \νοΗαη§
βΓοαρ αικί άεΓίηεδ ίΗε ορεΓ3ίίη§ ρΓοοεάιίΓεχ Ιο οΗίηίη ίΗε βεοτηείπε 1)2515 οη
\νΗίοΗ ίο ροδίίίοη ίΗβ ίηίοπτΐ2ΐίοη <1ε5θπΗε(1 ίη ίΗε ίοΐΐοννίη^ 5εείίοη5.
1.3. Κβαοηΐ Β. Ε3θΗ ΒΜΡ ίιτιη^ε, ννΗίοΗ οοιτεδροηίΐδ ίο 2 5ΐη§1ε 30ίίοη 3Γ83,15
3εεοΓηρ2ηίε(1 Ιιγ 2 τεοοπΐ (Γεοοπΐ Β) οοηίαίηίηβ ίΗε (Ι2ί3 ΓεΓεΓπη^ ίο ίΗε
εηνίΓοηιτιεηΙ (εχίεπΐ2ΐ, ίηίεπΐ2ΐ, ιαηάεΓβτουηίΙ, είο.), ίΗε ραιΐ οΓ ίΗε ηιοηϋΐτιεηΐ
ίο \νΗίοΗ ίΗε ίπΐ3§ε Γείεπ (\ν2ΐ1, Ποογ, οείΐίη;», είο.), ίΗε 2η^1ε ίο ίΗε Ηοηζοηίαΐ,
εχροδίίίοη, ί11υηιίη3ΐίοη 2ΐκ1 5ενεΓ2ΐ εηνίΓοηιηεηΐ2ΐ ρ3Γ2ΓηεΙεΓ5 5ϋθΗ 35
Ηυπιίάίίγ 2γκ1ΙεηιρεΓ2ΐυΓε Γ2η§ε
ΤΗίδ ίηΓοπη3ΐίοη 15 ΙνερΙ 5ερ2Γ2ίε Γγογπ Ιΐΐ2ΐ εοηΐ2ίηε(1 ίη τεεοπΐ Α Γείειτίπί» ίο
ί(ιε εηίίτε Ηυίΐίΐίηβ ίη5θΓ2Γ 25 ίΗεγ ν3Γγ 2εεοΓ(1ίη^ ίο ίΗε 2είίοη 3Γε2.
1.4. ^Ιαιηίαηΐ ρΓυοαΙυκχ /υτ π'αοηΐίηχ ηιαίεηαΐ, ιΙίιιχηοχΙία αηιΙ αείίοη ι/αΐα.
ΤΗε 53ΐηε ΙΤ ίεοΗηίςιιεδ 35 \νεΓε ιΐδεΗ ίο 0Γε3ίε ίΗε ^εοπιείπο Η35ε 03η Ηε υδεά
Ιο ουίΐίηε οη ίΗε ΓεείίΠείΙ Γ25ίεΓ ίιτΐ3£ε ίΗε 3Γε35 οοιτεδροηάίη^ ίο (ΙίίΤεΓεηΙ
Ιγρε5 οί ιτΐ3ΐεΓΪ3ΐ5 3η(1 ίΗθ5ε 3ΓΓεοΙε<1 Ηγ ίΗε 52ηιε 1<ίη(1 οΓ <1εε3γ. Κερεηίίη^ ίΗε
53Γηε ορεΓ3ίίοη Γογ 211 ίΗε 2ΐίεΓ3ΐίοη5 οοοιίΓπηβ οη ίΗε Γ3ς3(1ε 2)1ο\ν5 3 5επε5 οί
ίΗειηβΐίο εΙεείΓοηίε ρ3§ε$ ίο Ηε οΗί3ίηε<1 Πΐ3ΐ 03η Ηε <1ί5ρΐ3γ€(1 είίΗεΓ 3ΐοηε ογ
5ΐιρεπηιρο5ε(Ι ονεΓ ίΗε §εοπιεΙπο δΐίΓνεγ. Ιη ίΗίδ \ν3γ ίί 15 ροδδΐΗΙε ίο ίάεηίίίγ
2Ι50 3Γε35 ίη ννΗίοΗ ίΗεΓε 15 3Π ίηίεΓ30ΐίοη Ηεί\νεεη ίννο ογ ιώογο Γοππδ οΓ(Ιεεβγ.
ΤΗε 03ρ3είίγ ο ί ίΗε 018 ίο 355οεί3ίε ΗεδοπρΙίνε <1313 ννίίΗ ίΗε <1ε1ίΓηίη3ίίοη οΓ
3Γε35 Η35 3ΐ1οννε(1 ίΗε 5θΠ\ν3Γε ίο Ηε 5ίπιοΙυΓε<1 ίηίο ρ2Γ3ΐ1ε1 ΗΓ3ηεΗε5
(( ΊιαηιοΙετίχίία, ο /(Ηε κιΐΓ/αεε, Οεεαγ, Ααίοη: 5εε Π^ιίΓε 1), ΐΗ3ί ίη 3ηγ 035ε
3Γε ίηίεΓ3εΐίνε 50 ΐΗ3ί ίΗε δίζε ο ί ίΗε (ΤεΙίΓπίίεεΙ δαιΤηοεδ ε2η Ηε εοπιριιίεά ίη
τε3ΐ ΙίΓπε. ΤΗε ΙΤ βυρροιΐ ίδ δηρρίίείΐ Ηγ Ε 5Κ.Ι ΙΙ2Ι 13, ννΗίοΗ ρΓοοΙιιοεδ 5ίβηίΓΐ03η1
5θΠ\ν3Γε ρ3θ1(3§ε5 5ΐιεΗ 35 Α γοΟΑΟ 3Π(1 ΑΓενίενν.
ΤΗε Γεοοπ1ίη§ ο ί ΙΗε <1312 τεΓειτίη^ ίο ίΗε ρΓενίοιίδΙγ οαί1ίηε<1 3Γε35 ίδ ε3ΐτίε(1
οιιί οη 50Γεεη Ηγ Γο1Ιο\νίη§ 3 'ίΓεε’ ρ3ΐΗ\ν3γ 3η(1 ιΐ5ίη§ ίΗε ηιοοδε ίο εΙίεΚ οηίο
3ρρΓορπ3ίε ννίηάοννδ ίη χνΗίεΗ ίηο^δίη^ΐγ (1εί3ί1ει1 Ιίδίδ εη3Η1ε 2η 3θοιΐΓ3ίε
(Ιεδοπρίίοη ο ί ίΗε εΗ3Γ3είεΓί5ΐίε5 οΓ <1ε1ίιηί1ε(13Γε3 ίο Ηε οΗί3ίηε(1.
Α 5 Γ3γ 25 ίΗε ΞκΓ/ααΰ εΗαηιαΙεηαίιαχ 3Γε οοηοεπιεοί, ίη οκΙεΓ ίο οΗί3ίη 3 εοιτεεί
ίηΙειρΓεΐ3ΐίοη οΓ ίΗε Γοπτίδ οΓ ΐΏ3ίεπ3ΐ 3ΐΙεΓ3ίίοη 3η(1 355ε55 ίΗε εΓΓεοίίνεηεδδ οί
ίΗε εΗεηιίε3ΐ ρπχΐιιοΐδ ιΐδεά ίη ίΗε ν3ηοιΐ5 5ί2§ε5 οΓ ίΗε εοη5εΓν3ίίνε 3είίοη,
εοη5ί<1εΓ3ΐίοη πιιΐ5ΐ Ηε §ίνεη ηοί οηΐγ ίο ίΗε ίγρε οΓ ιτΐ3ΐεπ3! ίο ννΗίεΗ ίΗε
ρΓοάυεί ίδ 3ρρ1ίε(1 (ΙίΓεεΙΙγ Ηυί 3150 ίο ίΗε ΓεΙ&ΙίοηδΗίρ 5εί υρ Ηείννεεη ίΗε )3ΐ1εΓ
3Π(1 ίΗε Γεηΐ3ίηίη§ \ν3ΐΙ δίπιοίιίΓε. Ιη 0Γ(1εΓ ίο Γαείΐίί&ΐε Γεοοπίίη^ οΓ (Ι3ί2 31 ΗοΐΗ
Ιενεΐδ οί ίηίεΓρΓεΐ3ΐίοη, ί\νο ορίίοηδ 3Γε ρΓονί(1ε(1, Ρ3θίηβ 3Π(1 δίπιοίιίΓε, ίΗε
ΙΪΓ51 οί ννΗίοΗ 03η Ηε οοιτιρίΐεά ΓερεΗίεάΙγ ίη ίΗε 035ε οΓ 5ενεΓ3ΐ (ΗΓΓογοπι ΐ3γεΓ5
οί Γηοίηβ ηΐ3ίεπ3ΐ (ρΐ35ίεΓ, Η-εβοοδ, είο.).
ίΐδίηβ 3η ονεΓΐ3γ ρΓοεε(1ιΐΓε, ίΗε δγδίειτι 3ΐδο 3ΐ1οννδ ίΗε Πείίηιίΐείΐ 3Γ835 Ιο Ηε
Ιίηΐνεά ίο 311 ίΗε ίηΓοπτΐ3ΐίοη τείειτίη^ ίο ίΗε ί\νο (ϋίϊεΓεηί Ιενεΐδ οί 355ε55ηιεηΙ.
Γεί2ίηίη§ ΗοννενεΓ ίΗε ορΐίοη οί ιτΐ3ρρίη|» οηΐγ ίΗε ινίδίΗ1ε' δΐΐΓίηοεδ.
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1ηΐΗε ίΪΓδΙ ο ί ίΗεδε 1\νο ορίίοηδ ίη ραιΙίευΙβΓ ΐΗε ίαεϊηβ ίδ (1εδεπβε<1 οη Λ ε βαδίδ
οί ί(δ εδδεηΐίαΐ εΚαΓαοΙεηδίίεδ:
• 1γρο1ο§γ (ρΙαδΙεΓ, ιτιοδηίεδ, δίαβδ εΐε.);
• ηιαίεπαΐδ (δίοηε, ίϊεΐίΐε, είε.) (ίϊβ. 3);
• ννοΛίη§ πιείΗοά (ΚαπιηιεΓ, εΗίδεΙ, είε.);
• δγδίεπι οίίκΙΗεδίοη Ιο δυτίηεε (οΓαπιρδ, ιηοΠηΓ, είεε.).

ΡΐβΜΓβ 3. ΤΗβ ναηοαχ η ια ίβ η α ΐα ρΓβχβηΙ οη ΐΗβ /α ςα ά β ατβ άαίιηχιίΰύ αηά
ΗιχΙιΙίβΙιίβά ίη άίβοΓβηΐ αοΙοιίΓχ; α( Ιΐιβ βηά ο / ιΐιβ ορατοί ιο η ί/ιβ η υ α η ΐίΐα ίίν β
ιΙαία/ ογ ααοΗ ιη α ία η ο Ι ατα α>η\ριιίαά αιιΙοηιαΙία αΙΙν.

Ιη (Ηε δεεοηά ορίίοη, ΐΗε δίηιεΙιίΓε ίδ δρεείΠειΙ αΐ ηη εςυίναΐεηΐ Ιενεί ο ί (ΙείαίΙ
Βγ ηιεηηδ οΓ ίΗε άεδεπρίίοη οί εΗαΓηεΙεπδΐίεδ Γείειτίη^ Ιο:
• εοηδίηιείίοη ΐεεΒηίςιιε (δοΐίά ιτοδοηγ, εοηβ1οηιεΓ3ίε, είε.);
• ηιηίεπηίδ (δίοηε, ίιείίΐε, είε.).
ΤΗε !)αααγ \νίηεΐονν εοηίαίηδ Ιΐιε ναποιίδ ίοπτίδ ο ί αΙίεΓαίίοη ί«3εηΐίίϊε<3 Βγ
«ΙίτεεΙ νίδυαΙ ίηδρεείίοη ογ (ϋηβηοδίίε ίεδίίη§ αηά <3εΠηε<3 3οεοΓ<ϋη§ Ιο Ιίιε
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ίηάίεαίίοηδ εοηίαίηεά ίη ίΗε Ν Ο Κ Μ Α ί άοεαιηεηΐδ (ΤίβΐχΓε 4). ΤΗε ναποιίδ
ίοπηδ ο ί άεεαγ &κ χυΐκΐίνίάεά ίηΐο:
• εΗτοηιαΙίε αΙΙεΓαίίοηδ (άαιΐίεηίηβ, §τεεη δίαίηδ, είε.);
• δυιΤαεε αηά δίηιοΐιιταί αΐΐείαίίοηδ (δίπΤαεε άεροδίί, ρεε1ίη§, ίοπηαΐίοη οί
εηΐδΐδ, είε.);
• ΕΐΙεΓΕίίοηδ άυε Ιο ΟΓβαηίδπΐδ (ΙίεΗεηδ, δροίίίη§, είε.);
• πιίδεείΐ&ηεουδ άαηια§ε.

Ρίξατε 4. ΤΗε ατεαζ εοπεχροηάίη% ίο ίΗε ναηοιιχ/οΓτηα ο/άεεαγ ατε άεΐιηιιίβά
αηά ΗίξΗΙίβΗίεά ίη άιββΓβηί οοίοιιπί. Ρ ογ εαεΗ αΐΐβπιΐίυη ίΗε ίη/οΓτηαΙίοη
χγαίειη αηίοτηαίίεαΙΙγ εοηιριιίεχ ίΗε ηητηΗετ ο/ αΓεαα αββεείεά Ηγ αη\< αρεείβε
αΐίεταίιοη αηά ίΗε εεΐαίίνε ίοίαΐ αΓεα.

ΤΗε ίΐεηΐδ ϊη ίΗε Α είίο η \νίηάο\ν εοηδίδί, ίη ίΗε ΤίΓδί ίη$1αηεε, ο ί άείιηίίίοηδ οί
ΙΗε οοηδεη/Εΐίνε τεχΙοΓαΐίοη αείίοηδ:

• ρΓεεοηδοΙίάαίίοη;
•

ε1εαηίη§;

•

ρ1αδίεηη§, §1υίη§, Γεραίπη§;

•

εοηδοΐίάαίίοη;

• ρΓΟίεείίοη.
Ιη εαεΗ εαδε ΙΗε ΙεεΗηίςιιεχ ιιχεά ατε δρεείίιεά, Ιο^είΗεΓ ννίίΗ ΙΗε τοίπΐινε
ιηείΗοάδ ο ί αρρίίεαίίοη, ίΗε ΐΓ&εϋίίοηαΙ πιαίεπαΐχ αηά ρΓοάαείδ ιιχεά, Ην ΟΓεαίιηϊ
δρεείίϊε εΙεείΓοηίε Γεεοίάχ: ίΗε ίεεΗηίεαΙ τεεοΓίΙ αηά ίΗε ρΓοάαεί τεεοΓ(1.
ΤΗε ΙεεΗηίεαΙ τεοοπΐ εοηίαίηχ ίΗε ίηίοπηαΐίοη ηεεάεά ίο άοευιτιεηΐ ίΗε αείίοη
αηά
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ίοΓ ίΗε δΐιΗδεςιιεηί εναΐυαίίοη

ο ί ίίδ είΐεείίνεηεδδ. Ιηάεεά, ίη αάάίίίοη ίο ίΗε

ΙεεΗηίςιιεδ «86(1 (ίιηρΓεβηεΙίοη, ί^εείίοηδ, είε.) εη<1 ίΗε εοιτεδροηίΐίηβ
ερρίίεείίοη ΙεεΗηίςιιεδ (ρεε1αη§, ΗηίδΗ ερρίίεείίοη, εΐε.) οίΗεΓ ρεΓεηιεΙεΓδ ννεΓε
ίεΐιεη ίηίο εοηδίιΙεΓεΙίοη, δυεΗ εδ ίΗε ηιηηΗεΓ εη<1 (ΙυΓείίοη ο ί ίΗε ρπκΐιιείδ
ερρίϊβά εικί ίΗε οεευιτεηοε ο ί εηγ είΓηοδρΗεπε ρΓεείρίΙείίοη άατίη§ ίΗε δενεη
(Ιεγδ Γο11ο\νίη§ ίτεείιηεηί ΐΗεΙ εοιιΐά Ηενε δοιηε είίεεί οη ίΗε τεδυΐίδ ο ί ίΗε
εοηδεινεΐίνε εείίοη.
ΤΗε τεεοΓ(1 ίΗιΐδ ΟΓεεΙεά εοηίείηδ ίηίοπηεΐίοη εΗουί ίΗε ίεΐεηίίίγ ο ί ίΗε
δΐιΗδίεηεε (εοιηιτιεΓεϊεΙ ηειηε, ηιεηυίεεΙιίΓεΓ, εεΐίνε ρπηείρίε, εΗειηίεεΙ ίειηίΐγ
Ιο ννΗίεΗ ρκκίιιεί Ηεΐοη^δ, είε.), ίΐδ δοΙυΗΠίίγ (ννΗείΗεΓ ίη ννείετ ογ ίη δοΐνεηΐ)
εικί (Ιείε Γείειτίη§ ίο ίίδ «δε εη<1 πιείΗοιΙ ο ί ΐΓεείιτιεηί (άοδε^ε εηά ερρίίεείίοη
ίίηιεδ, είε.).
Ιη ίΗε δρεείίιε εεδε ο ί εείίοη ίηνο1νίη§ ρ1εδίεπη§, §Ιυίη§ εηά Γερείπηβ,
ϊΙΙοννεηεε ίδ ηιεάε ίη ίΗε τεεοΓ(1 είδο ίοΓ ίΗε ροδδίΗΙε «δε ο ί ΐΓαώίιοηεΙ
ηιείεπεΙδ (δίοηε, ίιείίΐε, είε.).
ΡαΓίΗεπτιοΓε, 8δ δενεΓεΙ (ΙίίίεΓεηΙ ρΓοάυείδ ηιεγ Βε ιΐδεά ίη ίΗε δεηιε εείίοη, (Ηε
ΓεεοΓ(1 ηιεγ Ηε οεΙΙεά ιιρ ηιοΓε ίΗεη οηεε.
2. ΜβηΙίβιαΙίοη υβτηβαχυηιΜβ ραηηηβίβΓα εχρΓεδδίηβ ίΗε δίείε ο ί εοηδείΎεΐίοη
οί ίΗε ΗυίΙιϋηβ.
ΡΓεΙίηιίηεΓγ ίο ίΗε εοπδεΓνείίνε εείίοη εη<1 ειιηειΐ εί είίοηΐίη^ ε δΐώδεςιιεηΐ
εΗεεΙν οη ίΗε είίεείίνεηεδδ ο ί ίΗε ρΓοάιιείδ ιΐδεεί ίδ ίΗε εδδεδδηιεηί ο ί εεΠείη
δρεείίιε ιηεΐεπεί εηά εηνίΓοηπιεηΙεΙ ρεπεπιεΙεΓδ: ίηάεεεί νεπείίοηδ ίη ίΗε Ιείίεε
3Γε εΐοδείγ ΙίηΙεεεΙ ίο ίΗε ίγρε ο ί εείίοη ίο Ηε ΙεΗεη. ΤΗεδε ρεΓεηιεΙεΓδ, ρεηίεΙΙγ
εοεϋίΐεεί ίη ίΗε ΝΟΚΜΑΗ (ΙοευηιεηΙδ, εεη Ηε ηιεεδυεεεί ιΐδίη^ ε δρεείίιε
ηιεεδίίΓεηιεηΙ αηίί ογ οίΗεε τείοεεπεε νείυε. Ιη ρεείίευίεε, ίίερεηεϋη^ οη ίΗε
ρωΗΙεηΐδ ίΗεί Ηενε ίο Ηε δοΙνεά, ίΗε γπογο δί^ηίίΐεεηί ΓηεΙεπεΙ ρεορεείίεδ ο ί ίΗε
ΗυίΙ(1ίη§ \νίΙΙ Ηε ΓηεεδίίΓειΙ αηεΐ Γεεοπίειΐ ίοε ίΗε δυΗδεςυεηί οΗεεΚίη^ ρΗεδε.
ΤΗε ίοΐΐοννίηβ εεε ίεΗεη ίηίο εοηδίιΙεΓεΙίοη ίη ρεΠίειιΙεπ
• ρΗγδίεεΙ ρεορεΠίεδ (εοείίιείεηΐ ο ί εΗδοψίίοη. ροΓΟδίίγ, ρεπηεεΗίΙίΙγ ίο
ννείεΓ νεροιη, είε.),
• πιεεΗεηίεεΙ ρωρεΠίεδ (τεδίδίεηεε ίο εοηιρΓεδδίοη, ίΓεείίοη, είε.);
• ορίίεεί ρεορεΠίεδ (ονεΓεΙΙ εοίοικ, (ΗγΙ Γείεηίίοη, είε.);
• εΗεηιίεεΙ ρεορεείίεδ (ρεεδεηεε ο ί δοΙυΗΙε δεΙίδ, εΗεηιίεεΙ-πιίηεΓεΙο^ίεεΙ
εοηιροδίΐίοη, είε.);
Αδ ίΗε εΗεεΗδ εηνίδε^εεί ίη ίΗε δγδίεηι ννίΙΙ Ηε Γερείίίίνε ίη ηείιίΓε, ίί ίδ
ρΓείεπεό ίο $»ίνε ρποπίγ ίο ηοη είεδίπιείίνε ογ οηΐγ πιίηίΓηεΙΙγ ίηνεδίνε ίεδίδ.
Οοηδεςυεηίΐγ, ίΗε ρείειηεΙεΓδ Ιίδίειΐ Ηγ ίΗε δγδίεηι ννίΐΐ Ηί^ΗΙί^Ηί ίΗε ίεδίδ ίΗεί
εβη Ηε ρειΤοπηείΙ ιη \ιη< εη(1 ίΗοδε ίοΓ ννΗίεΗ δεηιρίεδ ηηΐδΐ Ηε ΙεΗεη. ΤΗίδ ννίΙΙ
εΙΙονν εη εηΐί^ΗΐεπεεΙ δείεείίοη ίο Ηε ηιαάε εηιοη§ ίΗε νεπουδ ροδδίΗΙε ΙεδΙ
ηιείΗοάδ εί ίΗε (Ιεδί^η δίε^ε.
3. ( 'οηφαήχοη υβ άαΐα οΗίαιηοιΙ βηιηι ρνηυώ ο αΙκαΙί* ααηϊβιΐ ου! οη Ιΐια
ύιιίΐώηχ ’.ν Μαία οβουηχέηιαίιοη.
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ΤΗε £>αΐΗεπη§ οΓ <3αΙα Γγοπι δεΗεάαΙεά εΗεεΙεδ Γεεοπίείΐ ιΐδίη§ ίΗε δαηιε
ιηείΗοΓίδ, ΙεεΗηίςαεδ αηεΐ ίηδίηιιηεηΐδ 3δ ίη ίΗε ρΓεεεε1ίη§ αηαίγδίδ ρΗαδε ννίΙΙ
3ΐΙο\ν ίηίοππ3ΐϊοη Ιο Βε εοΐΐεείεά ίηίο 3 ρπκΐυεί (ΐ3ΐ3Β3δε. Ιη ίΗίδ εοηηεείίοη
ίΗε ρΓεΙΪΓηίη3Γγ εχ3Γηίη3ΐίοη οαιτίεά ουί 31 ίΗε εοηεΐιΐδίοη ο ί ίΗε ΓεδίοΏίίοη
3εΙίοη \νί11 Βε ΓοΙΙοννεά Βγ οίΗεΓ ρεποεϋε ίεδίδ 31 δεΒεάυΙε^ ίηΙεΓνβΙδ. Ιη ίΗίδ
νν3γ ίΗε δγδίεηι ννίΙΙ 3ΐ1ο\ν Ηοηιο§εηεουδ ΓηεηδίίΓεπιεηΙδ ίο Βε οοηιρηΓεεΙ 3η(1 ίΗε
είίεείίνεηεδδ οΓ 3 ρΓοάηεί ίο Βε εν^Ιααΐεά ίη Γείαίιοη ίο ίΗε δεί οί' ναπαΗΙε$
αεςυίΓεά «Ιυπηβ ίΗε ρΓεεεάίηβ ρΗ3δεδ. Ρογ ίΗε ρυψοδε οΓοΒί3ίηίηβ ίηίοηηαίίοη
Ηανίη^ δοηιε ίη(1ίε3ΐίνε ν3ΐυε εοηεεπιίη§ ρπχΐυεί ΒεΗ3νίουΓ εΐηίη εΐεπνίη^ Γγοπι
εηνίΓοηηιεηΐ3ΐ δίίιΐ3ίίοηδ εΗ3Γ3είεπζε(Ι Βγ εΓΓεείίνε ΗοιηοβεηείΙγ \νί11 Βε οΓεη
ίηίο εοηδί<1εΓ3ΐίοη. ΡιιΠΗεπηοΓε, Βγ ιηεαηδ οΓ δΐ3ίίδΐίθ3ΐ ρΓοεεδδίη^, ίΗε δγδίεηι
\νί1Ι Βε αΒΙε ίο ρΓονίεΙε 311 ίΗε ε|ϋ3ΐίΐ3ίίνε αηά ςυ3ηίίΐ3ίίνε ίηΓοπη3ίίοη ηεειίειΐ
Ιο εοΓηρίΙε α ϊί'ν/ιηίαι/ ίνηι/ιαΙ /ΚΎ/<»·ηΐιιηίν ηχοηΙ Γογ εοεΗ οΓ ίΗε ρπχΐυείδ
(Οδίει).
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